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Тендерному комітету
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ
БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ
ЛІКАРНІ

ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ФОП Осадчий Юрій Григрович, надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі
електронних торгів, на закупівлю Код ДК 021:2015: 30230000-0, Комп’ютерне обладнання.
ФОП Осадчий Юрій Григрович гарантує виконати наступні вимоги Замовника, а саме:
1. Товар повинен відповідати вимогам та технічним характеристикам згідно Таблиці 1.1;
Таблиця 1.1

Характеристика

Значення

Заповнюється
Учасником, зазначити
«так» чи «ні» з
посиланням на
сторінку технічної
документації
Багатофункціональний
друкуючий пристрій
Canon i-SENSIS MF3010

Модель
Формат пристрої

A4

так

Технологія друку

лазерна

так

Кольоровість

монохромний

так

ЖК дисплей

Так

так

Швидкість чорно - білого друку

18 ст/хв

так

Макс. дозвіл, dpi

600х600

так

6000x1200

так

7.8 с , 12 сек копiр

так

планшетний

так

Провідні інтерфейси

USB 2.0

так

Рекомендоване навантаження на місяць

8 тис. ст.

так

Картридж 725
(1600 стор.)

так

Лоток видачі

100 ст.

так

Подача паперу

150 ст

так

USB 2.0

так

Час виходу першої сторінки
Тип сканера

Витратні матеріали
Лотки

Провідні інтерфейси

Підтримка ОС

Windows XP

так

Windows VISTA

так

Windows 7

так

Windows 2000

так

MAC OS X /10.4.9 так
- 10.7.x
Мови опису

Комплектація

Гарантія, не меньш

UFR II Lite

так

так
картридж
/стартовий
картридж на 700
сторінок і 2 повних
картриджа 725 з
ресурсом 1600
сторінок кожен
12 місяців

так

Товари, що поставляються є новими. БФП Canon i-SENSYS MF3010, які пропонує
ФОП Осадчий Юрій Григрович від офіційного виробника. Якість та комплектність товару
відповідають вимогам відповідних діючих нормативних документів, стандартів, підтверджується
висновком ДСЕЕ про відповідність вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки із
зазначенням у ньому відповідності нормам безпеки. Копії позитивного

висновку ДСЕЕ, щодо відповідності БФП Canon i-SENSYS MF3010 вимогам діючого
санітарного законодавства України та декларації про відповідність технічному регламенту
низьковольтного електричного обладнання і декларації на відповідність технічному регламенту
електромагнітної сумісності обладнання БФП Canon i-SENSYS Canon i-SENSYS MF3010
чинних на момент подачі пропозиції додаються.
Товар не має дефектів, що пов’язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх
виготовленню.
ФОП Осадчий Юрій Григрович гарантує, що дотримується екологічної політики, яка
спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього
середовища, захисту життя і здоров'я населення. БФП Canon i-SENSYS Canon i-SENSYS
MF3010, що пропонуються відповідають вимогам охорони праці, екології.
Товар відвантажується в упаковці, що повинна захищати його від ушкоджень під час
перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних робіт. Тара (упаковка) забезпечує
повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи
перевантаження. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару.
Доставка товару на адресу місцезнаходження Замочника 93400, Україна, Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 2-Б відбувається за рахунок Учасника.
Постачання відбувається тільки в робочі дні. Час постачання – 8.00 – 17.00.
Термін поставки товару до 12.09.2019
Гарантійний термін 12 місяців
Товар має супроводжувальні документами, що підтверджують якість, кількість, серію.

Технічні (якісні) вимоги до товар
Таблиця 1
Найменування товару
Тип пристрою
Доступні функції
Швидкість друку
Якість друку
Роздільна здатність друку
Час друку першої сторінки
Протоколи принтера
Поля друку
Режим заощадження тонера

БФП лазерний Canon i-SENSYS MF3010
Монохромний лазерний універсальний пристрій
Друк, сканування, копіювання
До 18 стор./хв. (A4)
Монохромний лазерний друк
До 1200 x 600 точок/дюйм з автоматичним
поліпшенням зображення 600 x 400 точок/дюйм
7,8 с
UFRII-LT
По 5 мм зверху, зліва і справа, 6 мм – знизу
Так

Швидкість копіювання
Час виходу першої копії
Роздільна здатність при
копіюванні
Режими копіювання
Декілька копій
Масштабування
Роздільна здатність під
час сканування
Тип сканера
Устаткування для подачі
паперу (у стандартній
комплектації)
Устаткування
для
прийому паперу
Типи носія

До 18 стор./хв. (A4)
Прибл. 12 с або менше
До 600 x 600 точок/дюйм
Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото
До 9 копій
50–200 % із кроком 10 %
Оптична:
до
600
x
600
Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Планшетний
Лоток на 150 аркушів

точок/дюйм

100 аркушів

Звичайний папір, щільний папір, відновлений папір,
прозорі плівки, етикетки, конверти, картотечні картки
Лоток:
Розміри носія
A4, B5, A5, Executive, конверти (COM10, Monarch, DL, B5,
C5), LTR, LGL, Statement, нестандартні розміри: ширина
76 x 216 мм; довжина 127 x 356 мм.
Лоток: від 60 до 163 г/м²
Щільність носія
Тип інтерфейсу
USB 2.0 Hi-Speed
Сумісні ОС
Windows
Макс. 8000 сторінок на місяць
Робоче навантаження
Прибл. 10 с від моменту ввімкнення
Час нагрівання
64 МБ
Пам'ять
1-сегментний світлодіодний індикатор
Панель керування
Витратні матеріали
Картридж Canon 725 (1600 сторінок)
Пропозиція ФОП Осадчий Юрій Григрович щодо предмету закупівлі відповідає
вимогам Закону України «Про санкції», Указу Президента України № 549/2015 від 16 вересня
2015 року та рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року, Постанови Кабінету Міністрів
від 16.12.2015 р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з
тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України
на тимчасово окуповану територію», не підпадає під заборону згідно із постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію
України товарів, що походять з Російської Федерації» та Указу Президента України №
133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)!
- Учасник гарантує відсутність себе у переліку, затвердженому Указом Президента України
№133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017
року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)". Учасник гарантує відсутність себе у переліку, затвердженому Указом
Президента України №467/2016 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту
довкілля. Canon i-SENSYS MF3010, що пропонуються відповідають вимогам охорони праці,
екології. Предмет закупівлі не завдає шкоди навколишньому середовищу та технологія його
використання передбачає заходи щодо захисту довкілля.

ФОП Осадчий Юрій Григрович дотримується екологічної політики, яка
спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього
середовища, захисту життя і здоров'я населення.
Ми, ФОП Осадчий Юрій Григрович у разі визначення нас Переможцем закупівлі та укладення
договору із Замовником, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі
вимоги Замовника визначені даною Документацією.
Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну
згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі.
Керівник Учасника процедури закупівлі
Дата заповнення пропозиції: «12» серпня 2019 року.
Керівник:

Фізична особа-підприємець ________________ (Осадчий Ю.Г.)
Без печатки
* ФОП Осадчий Юрій Григрович, відповідно до статті 181.1. Податкового кодексу України, не є платником ПДВ,

про що надаються підтверджуючі документи, згідно наданих документів договір укладається без ПДВ.
**. Ціна пропозиції включає в себе всі витрати, податки і збори, необхідні платежі , що сплачуються або мають бути
сплачені Учасником, згідно із законодавством України, а також вартість тари (упаковки) товару та доставки.

Телефон та дані контактної особи, відповідальної за укладання договорів з Замовником_ (з
оформлення документації та постачання), Марія тел.. Kyivstar – 098-871-19-55; документи
відправляти
uriiyam72m@gmail.com

